
 
DRUHY  VĚT  VEDLEJŠÍCH 

 
 

1. Rozliš vedlejší větu podmětnou a předmětnou: 

 
 
2. Urči druh věty vedlejší: 
 

kdybys potřeboval radu.  

protože jinak nedorazím.  

i když nebudeš mít náladu.  

 
 
 
Ozvi se mi, 

 
až budeš mít čas.  

 
3. Dokonči souvětí podle zadaného druhu věty vedlejší: 
 

 VV časová 

 VV přívlastková 

 VV účelová 

 VV příčinná 

 
 
 
Koupila mi dárek, 

 VV přípustková 

 
 
 
 
 

Všichni se radili, jak práci zjednodušit. 

Bude velmi potřebné, aby se začalo šetřit. 

Kdo pravidelně cvičí, může jet soutěžit. 

Sdělili nám, že si máme přijít na poštu pro 
balík. 



 
 
4. Urči druh vedlejších vět příslovečných (účelová, příčinná, přípustková, podmínková): 
 

 
5. Nahraď podtržené větné členy vedlejší větou a urči druh. 
 
Zahlédl jsem zloděje 
plížícího se kolem domu. 

  

Ty jsi jako vyměněný.   

I přes snahu jsem dostal 
pětku. 

  

Šel ven se odreagovat.   

Lehli jsme si do stínu.   

Řečník čekal na ztišení 
publika. 

  

Kvůli tvé nešikovnosti jsme 
prohráli. 

  

Odložil jsem přečtenou 
knihu. 

  

 
Zdroj:  
HOŠNOVÁ, Eva a Hana HRDLIČKOVÁ. Opakujeme si český jazyk II: Sbírka cvičení pro žáky 2. stupně základní 
školy. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-062-5.  
BIČÍKOVÁ, Vladimíra, Zdeněk TOPIL a František ŠAFRÁNEK. Český jazyk: Pracovní sešit pro 7. ročník. Havlíčkův 
Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-85808-94-3.  
 
 
 
 

Otevřel jsem okno, abych vyvětral. 

Zuřil, protože musel přerušit práci. 

Kdyby byl nastal v situaci obrat, věděl bych 
to. 

I když jsem se na to maminky ptal, 
neodpověděla mi. 



 
 
 
Řešení: 
1. 2.VV - předmětná, 2.VV - podmětná, 1.VV – podmětná, 2.VV – předmětná 
2.  

kdybys potřeboval radu. podmínková 

protože jinak nedorazím. příčinná 

i když nebudeš mít náladu. přípustková 

 
 
 
Ozvi se mi, 

 
až budeš mít čas. časová 

 
3.  

když jsem měla narozeniny. VV časová 

který se mi velmi líbil. VV přívlastková 

abych měla radost. VV účelová 

protože jsem byla v nemocnici. VV příčinná 

 
 
 
Koupila mi dárek, 

i když byl drahý. VV přípustková 

 
4. 2.VV – účelová, 2.VV – příčinná, 1.VV – podmínková, 1.VV – přípustková 
 
5.  
Zahlédl jsem zloděje 
plížícího se kolem domu. 

Zahlédl jsem zloděje, jak se plíží kolem 
domu. 

doplňková 

Ty jsi jako vyměněný. Ty jsi, jako by tě vyměnili. přísudková 

I přes snahu jsem dostal 
pětku. 

I když jsem se snažil, dostal jsem pětku. přípustková 

Šel ven se odreagovat. Šel ven, aby se odreagoval. účelová 

Lehli jsme si do stínu. Lehli si tam, kde je stín. místní 

Řečník čekal na ztišení 
publika. 

Řečník čekal, až se ztiší publikum. předmětná 

Kvůli tvé nešikovnosti jsme 
prohráli. 

Protože jsi byl nešikovný, prohráli jsme. příčinná 

Odložil jsem přečtenou 
knihu. 

Odložil jsem knihu, kterou jsem přečetl. přívlastková 



 
 


